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На 07.09.2000 г. бе подписан договорът между Национална Асоциация “Дебати” – Пловдив и Сдружение “Младежки
форум 2001” за финансиране на проекта “Дайте шанс!”. За създаване на благоприятни условия за стартиране на проекта
бе сформиран екип в състав: Диана Първанова – ръководител на проекта, Румяна Драганова – финансист, Георги Милков
– консултант, Деница Дилова-Маркова – технически сътрудник. През месец май 2001 г. с решение на Управителния съвет
Георги Милков бе определен за ръководител на проекта. За консултант бе избран един от учредителите на “Младежки
форум 2001” – Явор Ганев, студент втори курс “Стопанско управление”. Валентин Василев бе определен за финансист на
проекта.
Дейността започна по изготвени четиримесечни графици. При стартиране на проекта доброволците на “Младежки
форум 2001” бяха 12 на брой – момичета от две местни гимназии. Партньорите ни от IDIS също бяха около 10 на брой.
Една от приоритетните ни задачи бе да увеличим броя на доброволците на организацията и да привлечем момчета.
Учредителите на “Младежки форум 2001” са предимно момчета, които сега са студенти и се включиха активно през
ваканционните дни. В края на проекта броят на доброволците ни нарасна до 35. Всеки нов доброволец попълва карта за
регистрация и членство в организацията, като получава и длъжностна характеристика на доброволеца. След изтичане на
едномесечен срок, кандидатурата се подлага на гласуване от доброволците.
Обхватът на проекта бе предимно в рамките на област Разград, но активно съдействие получихме от наши
симпатизанти от град Шумен. Те са наши приятели и ние активно помагаме на тяхната новоучредена организация
“Младежки перспективи”, която бе регистрирана в края на месец Септември 2001 г.
През месец септември 2000 г. беше изпратено уведомително писмо до IDIS, партньорите от Босна и Херцеговина в
Сръбско Сараево, за стартирането на проекта. По електронна поща поискахме от тях да изпратят представяне на
организацията им. През месец октомври 2000 г. получихме представянето й на английски език.
Между Сдружение “Младежки форум 2001” и Българското сдружение за честни избори и граждански права – клуб
Разград бе сключено споразумение за ползване на офиса и техническото оборудване в рамките на изпълнение на
проекта. Закупихме необходимите канцеларски материали за стартиране на работата на екипа. Абонирахме пълен достъп
за ползване на Интернет. Закупихме две компютърни конфигурации и принтер. За ползване на техниката бе изготвен
график, по който да работят всички доброволци на организацията. Младежите, които не притежаваха необходимите
умения за работа с Интернет и електронна поща бяха обучени в краткосрочни курсове.
Нашите пресконференции
През месец октомври 2000 г. бе организирана пресконференция за представяне на проекта “Дайте шанс”.
Информационен материал бе излъчен в програма на ТОП Телевизия.
За организационната дейност по проекта през октомври 2000 г. проведохме шест работни срещи, на които екипа и
членовете на организацията бяха запознати с подробния график на проекта, с отговорностите и сроковете за участие.
Бяха разпределени задълженията по различните дейности между всички членове и доброволци на организацията и
предложени варианти за изработване на информационен бюлетин и издаване на Европейската харта за участие на
младите хора в живота на общините и регионите. На една от срещите доброволците от ГД “Младежки Форум 2001” се
срещнаха с представители на Градски младежки парламент и бяха обсъдени начини за привличане на партньори от други
младежки организации. На работна среща с Диана Славова, консултант на ГД “Младежки Форум 2001” и рекламен
директор в Радио “Оберон”, бе обсъдено стартиране на рекламна кампания на проекта, включваща предложения за запис
на радиоклип, график за излъчването му и оферта за финансовите задължения при целогодишно излъчване.
На 22 ноември 2000 г. единадесет младежи от организацията заедно с ръководителя Диана Първанова и
консултантите Георги Милков, Илиян Чолев и Десислава Маркова участваха в среща с Областния управител Пейчо
Георгиев за представяне на проекта. Областният управител прояви интерес към идеите на младите хора от Разград и пое
ангажимент да съдейства за реализирането им.
След срещата с Пейчо Георгиев се проведе пресконференция с местни журналисти. Двата местни вестника “Екип 7” и
“Гледища” публикуваха статии за проекта "Дайте шанс", а трите местни телевизии “Глобо” – Разград, “Евроком” и ТОП ТВ
излъчиха репортажи от пресконференцията и интервюта с представители на ГД “Младежки форум 2001”.

В началото на месец март 2001 г. бяхме информирани, че нашият проект “Вестник Без име” е одобрен, ще бъде
финансиран от ИМКА – Габрово и е награден с премия от 100 лв. На 14 март 2001 г. организирахме пресконференция за
представянето на проекта “Вестник Без име” пред местните медии. На пресконференцията Силвена Бобева, Суна Данаджъ
и Деница Цонева представиха приключилите дейности от втората част на проект “Дайте шанс” и предстоящите дейности.
Вестник “Екип 7” публикува материал за събитието.
В края на месец септември 2001 г. бе организирана заключителна пресконференция по проекта. На нея бяха
представени успехите на организацията за периода на проекта септември 2000 – септември 2001 г.
Нашите радиопредавания
Младежкото радиопредаване ”Един час по никое време” се реализира от екип на “Младежки форум 2001”. След
стартиране на проекта започна и рекламната кампания на проекта “Дайте шанс”. Включени бяха радио игри с
информация за дейностите, за финансиращите организации, за партньорите ни от Босна и Херцеговина. Във всяко
радиопредаване бяха рекламирани донорските организации – Институт “Отворено общество” – Ню Йорк, Фондация
“Отворено общество” – София и Национална асоциация Дебати – Пловдив. В радиопредаването обявихме конкурс за
консултант на младежката организация. Събираме молби на желаещи да се включат в работата на "Младежки форум
2001". Изготвен бе e-mail адрес на радиопредаването, в който слушателите да отразяват своите мнения и препоръки към
него. Водещите на предаването провеждат анкети с млади хора от Разград и резултатите от анкетите представят във
всяко ново издаване. От месец юли 2001 г. има два нови екипа, които редуват своите участия.
Осъществен бе запис на рекламен радиоклип на проекта "Дайте шанс" в студиото на радио "Оберон". В записа
участва известният актьор Стефан Рядков. По време на радиопредаването "Един час по никое време" се излъчват още три
клипа, рекламиращи различни инициативи по проекта. Направен бе и запис на клип за реклама на “Младежки форум
2001” и на радиопредаването “Един час по никое време” за да се популяризират сред младите хора от Разград.
Радиоклиповете се излъчваха по време на целият проект в Радио "Оберон” по специална схема.
Отпечатахме информационен бюлетин, в който включихме информация за представяне на проект "Дайте шанс",
презентация на "Младежки форум 2001", информация за партньорите ни от Сръбско Сараево - IDIS и за финансиращата
организация по проект "Дайте шанс" - Национална Асоциация Дебати. Информацията в бюлетина е на български и
английски език. Бюлетинът съдържа наше печатно издание на Европейската харта за участието на младите хора в живота
на общините и регионите. Започнахме разпространението на двата бюлетина, които бяха най-добрата реклама за
организацията ни и за проекта. Изпратихме от тях на нашите партньори в Босна и Херцеговина.
Работни посещения в Босна и Херцеговина
Получихме покана от организацията IDIS от Сръбско Сараево за посещение на четирима доброволци на "Младежки
форум 2001" в Сараево през месец декември 2000 г. На работна среща бяха избрани 4-та участници: Нелина Първанова,
Силвена Бобева, Сюзан Акифова и Георги Милков – консултант на проекта и младежки ръководител. На 20.12.2000 г.
екипът на "Младежки форум 2001" отпътува за Сръбско Сараево. Това беше първата среща на двете партниращи
организации по проекта с цел да се осъществи контакт между двете организации, да се обменят идеи и да се опознаят
двете различни култури. Посещението беше в рамките на 5 дни. По време на посещението бе осъществено заснемане на
документален филм. Групата бе приета официално от Негово Превъзходителство Георги Юруков – Посланик на България в
Босна и Херцеговина.
Добролци на “Младежки форум 2001” подредиха изложба “Младите хора от България поздравяват младежите от Босна
и Херцеговина”. Петима представители на организацията изготвиха чудесни творби – рисунки и колажи по темата.
На 18.07.2001 г. Деница Цонева, Деян Томов, Нора Бобчева и Стоян Коев с ръководител на групата Георги Милков
заминаха на второ работно посещение в Босна и Херцеговина. Там те се срещнаха с младежки организации от Сараево и
Ливно, като целта на посещението бе да продължат съвместните инициативи и да заснемат документален филм за
местните младежки организации
Уебстраницата
Експерти и консултанти на организацията изготвиха уебстраница на "Младежки форум 2001", в която бе включена
информация за проекта "Дайте шанс", информация за "Младежки форум 2001" и за всеки доброволец по отделно. По
уебстраницата продължаваме да работим с включване на подробна информация за всички младежки организации, с които
контактуваме. Доброволците от “Младежки форум 2001” се обучават за работа с уебдизайн. В уебстраницата поместихме
2001 адреса на младежки организации от цял свят и публикувахме автобиографии на нашите консултанти.
Нашата инициатива “Европейски измерения в Разград” по случай 9 май бе включена в уебстраницата на Европейската
комисия в Календара на събитията в България по случай Деня на Европа. www.evropa.bg/bg/pages/calendar.htm
Срещи-лобиране на ратифициране на Европейската харта за участие на младите хора в живота на
общините и регионите
На 3 и 4 януари 2001 г. в местността “Пчелина” се проведе работна среща на организацията и консултантите, в която
младежите бяха запознати с основните параметри на Програма “Младеж” към Държавна агенция за младежта и спорта за
международни младежки обмени и процедурите за кандидатстване. Доброволци на организацията изготвиха график за
работа в Интернет на двата компютъра. По повод 28 януари - Ден на Разград - бе разработена стратегия и взето решение
да се внесе докладна записка за приемане на Европейската харта за участие на младите хора в живота на общината и
региона, учредяване на награда за Европейски принос в развитие на младежките общности от Община Разград и

делегирането на длъжността “младежки представител” към общинската администрация. Стратегията за приемането на
Европейската харта включваше доброволците от ГД”Младежки форум 2001” да започнат популяризирането й в училищата
и иницииране на подписка за подкрепа. Доброволците на организацията се разпределиха в няколко екипи – за работа по
проекти, за радиопредаването, за организационно развитие, за работа по документален филм и телевизионно предаване,
комуникации и лобиране, анализи и оценка, за уебстраница и за докладната записка.
На 12 януари 2001 г. бе проведена среща на консултантите на организациите ГД ”Младежки форум 2001”, Градски
Ученически Парламент и Градски Младежки Съвет. Беше взето решение за сътрудничество между организациите по
реализацията на проектите: “Дайте шанс” на “Младежки форум 2001” и “Младите хора – партньори на местната власт” на
ГУП към Център “Отворено образование” Разград. На 15 януари 2001 г. в Дома на учителя се проведе работна срещатренинг за подробно уточняване на ангажиментите за представянето на Европейската харта за участие на младите хора в
живота на общината и региона по училищата. Изготвен бе график за посещение по училищата на избраните екипи. Всеки
участник бе инструктиран как да проведе кампанията, по какъв начин да представи хартата, за да ангажира вниманието
на учениците, раздадени бяха анкетни карти за разпространение по класовете. Във всеки клас се организираха подписки
за подкрепа на кампанията. След провеждане на информационната кампания в пет училища трите организации проведоха
среща за обсъждане на резултатите. Направена бе оценка на анкетните карти.
Информационната кампания “Моят глас за нашето бъдеще”, първият етап на която бе под надслов “Ние и нашата
община”, бе осъществен през периода 15-28 януари 2001 година, като съвместна инициатива на Гражданско движение
“Младежки форум 2001, Градски Ученически Парламент и Градски Младежки Съвет. Кампанията включваше участие на
младите хора в работата на постоянните комисии към общинския съвет, внасяне на докладна записка с предложение за
приемане на принципите на Европейската харта за участие на младите хора в живота на общините и регионите,
популяризиране и разпространение на Европейската харта сред младежки организации и училища, общинска
администрация и общински съвет, граждански организации и местни медии, интервюта в местни медии, брифинг “Аз
искам да участвам в местното самоуправление”, младежко предаване “Един час по никое време”.
На 15 януари 2001 г. бе внесена Докладна записка в Общински съвет – гр. Разград за приемане на принципите на
Европейската харта за участие на младите хора в живота на общините и регионите, институционализиране на длъжност
“Младежки делегат” в общинска администрация Разград и учредяване на награда за Европейски принос в развитие на
младежките общности. На 18 януари Диана Първанова, ръководител на проект “Дайте шанс” и общински съветник, заедно
с представители на ГД ”Младежки форум 2001”, Градски Ученически парламент и Градски Младежки Съвет участваха в
работата на трите постоянни комисии на Общинския съвет за обсъждане на внесената Докладна записка. На 28 януари на
Празничната сесия на общинския съвет бе гласувана Докладната записка и приета с пълно мнозинство от общинските
съветници.
На 18 януари 2001 г. съвместно с Градски Ученически Парламент и Градски Младежки Съвет на брифинг в сградата на
Община Разград представихме информационната кампания “Моят глас за нашето бъдеще”. Бяха поканени представители
на всички местни младежки организации, журналисти и представители на общинската и областна администрация. Младите
хора изразиха своето желание за съвместна работа с участниците в брифинга. Те представиха своите идеи за
популяризиране на възможностите на младите да участват активно в живота на своята община. Участваха Кина Дякова –
заместник-кмет и Добринка Монева – председател на Общинския съвет.
На 15 февруари 2001 г. организирахме среща на младежките организации от Разград за обсъждане на идеята за
създаване на Асоциация на младежките организации в Разград.
На 19 март 2001 г. пет младежи и двама консултанта участваха в работна среща с Градски Младежки Парламент –
Русе. Целта на срещата беше да се обменят идеи и опит за институционализиране на длъжност “младежки делегат” в
Общинския съвет. Двете водещи на младежкото радиопредаване “Един час по никое време” участваха в радиопредаването
на Радио “Темпо” – Русе. Младежите обмениха опит за начините на участие на младите хора в изграждането на
гражданско общество и разпространиха рекламни папки по проект “Дайте шанс” и втория брой на “Вестник Без име”.
На 12 април 2001 г. група от 32 човека, включващи консултантите и доброволци на ГД “Младежки форум 2001”
посетиха столицата. Целта на посещението беше присъствие на пленарно заседание в Народното събрание, което бе
осъществено на 13 април 2001 г. Доброволците наблюдаваха как се приемат законите на републиката. Вечерта на същата
дата екипът на “Младежки форум 2001” се срещна с двама успели в столицата разградчани. Това бяха Виктория
Терзийска от музикална формация “Мастило” и Камен Кирилов – собственик на рекламна агенция. Виктория даде интервю
за радиопредаването “Един час по никое време”. На 13 април 2001 г. посетихме Парламентарния информационен център,
където любезно ни разясниха функциите му. След приключване на работното посещение екипа попълни анкети за оценка
на инициативата, като резултатите бяха обобщени.
На 20 април 2001 г. се проведе работна среща с младежки лидери от Разград. Тази среща е част от инициативата за
създаване на Асоциация на младежките организации в Разград. Участваха представители на МСДС, ЗЕМС, Демократическа
партия – младежи, ГУП, Християнско движение и “Младежки форум 2001”. Решено бе от името на всички организации да
се излъчи кандидатура за награда за Европейски принос в развитието на младежките общности в община Разград.
Проведохме консултация с адвокат Жоро Чобанов – общински съветник в Община Разград за възможностите за
институционализиране на длъжност “младежки делегат” в Общинския съвет.
На 24 април 2001 г. стартира втора част от Информационната кампания “Моят глас за нашето бъдеще” под надслов
“Европейски измерения в Разград”. Тя включваше обявяване на конкурс “Европейско междучасие 2001” по училищата за
отбелязване на 9 май – Ден на Европа. Кампанията бе обявена официално сред медиите. В радиопредаване на 27 април
2001 г. бе проведена радио-игра и интервюта за кампанията. На 28 и 29 април 2001 г. в партньорство с ИМКА – Разград
проведохме Конференция за младежки лидери и граждански организации. Част от конференцията бе проведената кръгла
маса “Младежки измерения” по проект “Дайте шанс!”, в която участваха представители на ИМКА – Разград, ИМКА –
Габрово, Сдружение “Младежки форум 2001”, Младежки парламент – Русе, Младежки дом – Русе, Младежки съюз на

демократичните сили – Разград и “Младежки перспективи” – Шумен. Водеща на кръглата маса бе Антоанета Янкабакова
от ИМКА – Габрово. Целта на кръглата маса бе да се продължи идеята по която бе работено на срещите с младежките
организации и срещата с ГУП – Русе за създаване на асоциация на младежки организации и институционализиране на
длъжност “младежки делегат”. Резултатът от инициативата бе изразен в приетата единодушно декларация към
представителите на всички младежки организации.
На 2 май 2001 г. бе проведена среща с младежките организации по повод изготвяне на общо предложение за носител
на награда за Европейски принос в развитието на младежките общности.
Изготвихме формуляр за номинации за награда за Европейски принос. Формулярът бе предоставен на младежите за
разпространение по училищата. Той беше предоставен и на 20 неправителствени организации от Разград, които да дадат
своите предложения за млади хора, които да бъдат удостоени с наградата.
На 22 май 2001 г. бе осъществена среща с младежките лидери с цел лобиране за създаване на младежка асоциация и
излъчване на младежки делегат в общинската администрация – Разград.
На 3 май 2001 г. в Общинския съвет бе внесено предложение от 7 младежки организации в Разград, носител на
наградата за Европейски принос да бъде Янко Тодоров – студент по физика във Франция, участвал в създаването на 14
компютърни лаборатории в страната. На 4 май 2001 г. бе проведено заседание с участието на Постоянните комисии в
Общински съвет Разград – за култура, за образование и за младежта и спорта, зам.кмета, началника на ИО на МОН,
директора на дирекция “Образование” и представители на “Младежки форум 2001”, Градски Ученически Парламент и
Клуб “Бъдеще”. Под ръководството на председателя на общински съвет Разград бяха обсъдени внесените 37 предложения
за носител на Награда за европейски принос в развитието на младежките общности. С пълно единодушие комисията се
обедини зад една кандидатура за индивидуална награда на младия физик Янко Тодоров.
На 8 май 2001 г. в заседателната зала на Областната администрация на официална церемония бе обявено, че първият
индивидуален носител на учредената награда за Европейски принос за развитие на младежките общности в община
Разград е Янко Тодоров, който бе предложен от младежките организации в Разград. На церемонията присъстваха Пейчо
Георгиев – областен управител и Мануел Василев – началник на ИО на МОН, представители на разградските училища и
младежки организации. Обявени бяха победителите от конкурса “Европейско междучасие 2001”. Наградени бяха 3-те
училища, кандидатствали с проекти: ОУ “В.Левски”, ТАМ “Шандор Петьофи”, ГПЧЕ “Екзарх Йосиф”. Премийната награда от
100 лв. бе връчена на Дома за отглеждане на деца лишени от родителски грижи “Лудогорие” от Исперих, които са наши
партньори, за да отбележат 9 май. На активно участвалите в кампанията училища и младежки организации “Младежки
форум 2001” подари Български и Европейско знаме и CD с Европейския химн. Училищата, получили знамена на 9 май ги
издигнаха тържествено под звуците на Европейския химн.
На 10 юни 2001 г. участвахме в среща “Аз гласувам за първи път” с Кина Дякова, зам.- кмет и Петя Стефанова –
специалист. Водещата разясни на младите хора, как протича процеса на гласуване и някои основни акценти в Закона за
избиране на народни представители. Тази среща е част от поредицата срещи-лобиране за участие на младите хора в
обществения живот.
На 18.07.2001 г. организирахме среща с лидери на младежки организации в Разград. На нея беше обсъден
предстоящия семинар “Младежки инициативи”, на който бе запланувано да бъде постигнато съгласие за създаване на
Асоциация на младежките организации.
Семинарът “Младежки инициативи” се проведе на 21.07.2001 г. в местността “Пчелина”. Участваха представители на
Младежки Съюз на демократичните сили, Социалдемократическо младежко сдружение, Земеделски Младежки съюз и ГД
“Младежки форум 2001”, ГД ”Младежки перспективи” – Шумен и ИМКА – Разград. Присъстваха и представители на ТОП
ТВ, и “Дарик” Радио. Основните задачи на анализ на основните проблеми на младежките организации; запознаване с
Европейската харта за участието на младите хора в живота на общината и региона; институционализиране на длъжността
“младежки делегат” в местните власти, която да се заема от млад човек, назначен по предложение на асоциацията;
създаване и задълбочаване на контакти и обмен на информация; Приятно и полезно прекарване на времето. Участниците
се обединиха около идеята за създаване на Асоциация на младежките организации в Разград, като изразиха желанието си
за по-активно участие в политиката на местните власти по отношение на младите хора.
В началото на месец септември 2001 г. представители на 8 младежки организации участваха в работна среща на
младежките организации в Разград в х-л “Хоризонт” край Варна. Участваха Евролява младежка асоциация, Земеделски
младежки съюз, ИМКА – Разград, Младежка асоциация за регионално развитие, Младежки съюз на Демократическата
партия, “Младежки форум 2001”, Младежко движение за права и свободи, Социалдемократическо младежко сдружение.
Срещата бе за координиране на процеса по учредяване на Асоциация на младежките организации в Разград. Участниците
се обединиха около окончателен текст за Устав, необходими документи за регистрация, предложения за членове на
управителните органи, координация на процеса за регистрация. Бе определен период от един месец за подготвяне на
необходимите документи и учредителното събрание на Асоциация на Младежките организации в Разград бе насрочено за
03.10.2001 г.
Медийни участия и публични изяви
На 10.09.2000 г. Диана Първанова, Ръководител на проекта, даде интервю за Българска Национална Телевизия по
повод стартирането на проекта. Това бе първата ни медийна изява по проекта.
На 11 януари 2001 г. Сюзан Акифова, Нелина Първанова, Силвена Бобева и Георги Милков участваха в телевизионно
предаване “Добро да е” в ТОП Телевизия в Шумен. Те представиха на зрителите “Младежки форум 2001”, проекта “Дайте
шанс” и посещението им в Сръбско Сараево.

На 24 януари 2001 г. Сюзан Акифова и Силвена Бобева участваха в радиопредаване на местното Радио “Разград”. В
интервю те информираха слушателите за осъществяването на Информационната кампания “Моят глас за нашето бъдеще”
по училищата и за идеята на младежките организации в града млади хора да участват в местното самоуправление.
Осъществихме радиопредаване, посветено на Информационната кампания “Моят глас за нашето бъдеще”. Раздадени бяха
награди за радио-игрите. Обявихме конкурс “Моите очи”, който ще продължи до приключване на проекта, като със
снимките ще се организира фотоизложба.
Изпратихме екземпляри от втория вестник, презентация на “Младежки форум 2001” и отчет на дейностите по проект
“Дайте шанс” до 30 посланици, представители на неправителствени организации и правителствени институции.
На 9 май 2001 г. по местната кабелна телевизия “Евроком – Разград” бе излъчено телевизионно предаване “Дайте
шанс!” за нашата организация. В него доброволци на “Младежки форум 2001” говориха за себе си, за работата си в
организацията, за различните инициативи, в които са участвали. Включени бяха кадри от посещението в София през
месец април 2001 г., от работата на водещите на радиопредаването “Един час по никое време” и от посещението на екип
в Дома за сираци в с. Осенец.
Част от инициативите за 9 май – Деня на Европа бе отпечатването на трети брой на “Вестник Без име”, който бе
финансиран по проект към ИМКА – Габрово. Вестникът бе отпечатан на три езика – български, английски и сърбохърватски. Основните публикации са насочени към създаването на Европейски съюз и ползата от него. Включени бяха и
материали с младежка тематика. Вестникът е разпространен в 10 училища и техникуми в Разград. Изпратихме програмния
обзор за периода януари – април 2001 г. и вестници от изданието, посветено на 9 май до всички посолства в България, до
правителствени институции и до неправителствени организации.
На 9 юли 2001 г. екип на организацията участва в сутрешното телевизионно предаване на ТОП ТВ “Добро да е”,
където представиха реализацията на проект “Дайте шанс”, новият проект на “Младежки форум 2001” - “Създаване на
гражданска група за екологични инициативи” - и участието на двама представители в програма Between the lines.
Завършен бе документалният филм “На гости на приятели” с кадри от работното посещение в Босна и Херцеговина
през месец юли 2001г. Четиримата участници в работното посещение в гр. Ливно споделиха своите впечатления за
посетените организации. Филмът бе излъчен в местните кабелни телевизии “Евроком - Разград” и “Ден – Разград”.
Отпечатан бе “Вестник БЕЗ име” – брой 4, изготвен по време на летния лагер. Той бе разпространен до всички
посолства и по-важни държавни институции. Изпратихме от вестника на фондации и сдружения, които са наши приятели
и партньори.
Семинари и тренинги
На 27.11.2000 г. Георги Милков и Десислава Маркова, консултанти на "Младежки форум 2001", участваха в семинар
на Държавната Агенция за младежта и спорта и Младежките организации в Русе. Там те представиха проекта “Дайте
шанс”. На този семинар те се запознаха с програмите на Европейския съюз “Младеж”, което е заложено като дейност в
проекта. На работна среща след завръщането на консултантите, доброволците на “Младежки форум 2001” получиха
подробна информация за програма “Младеж”. По тази програма четирима доброволци от организацията и двама
консултанта кандидатстваха за шестмесечно обучение в Англия. В момента подготвяме проект за младежки обмен с
партниращи организации от Великобритания и Босна и Херцеговина.
Най-значимата проява през първото четиримесечие от реализацията на проекта бе провеждането на семинар за
лидери на младежки организации и религиозни общности "Младите хора, религията и Европейското бъдеще". Той се
проведе на 15-16 декември 2000 г. в х-л "Разград". Семинарът бе открит от Никола Николов - Председател на Комисията
по икономическа политика в 38-то Народно събрание и Пейчо Георгиев - Областен управител на Област Разград. Работата
на семинара бе разделена в три работни групи: Младите хора и Европейското бъдеще; Младите хора и религията и
Преодоляване на междуетнически конфликти. От проведеният семинар бе изготвен подробен доклад, който бе
предоставен на финансиращата организация.
В края на април 2001 г. осъществихме кръгла маса “Младежки измерения”, като част от Конференцията за младежки
лидери и граждански организации, в която участваха представители на ИМКА – Разград, ИМКА – Габрово, Гражданско
Движение “Младежки форум 2001”, Младежки парламент – Русе, Младежки дом – Русе, Младежки съюз на
демократичните сили – Разград и “Младежки форум 2001” – Шумен. Водеща на кръглата маса бе Антоанета Янкабакова от
ИМКА – Габрово. Целта на кръглата маса бе да се продължи идеята по която бе работено на срещите с младежките
организации и срещата с ГУП – Русе за създаване на асоциация на младежки организации и институционализиране на
длъжност “младежки делегат”. Резултатът от инициативата бе изразен в единодушна декларация към представителите на
всички младежки организации.
В края на месец юли 2001 г. 38 члена на организацията отпътуваха за курорта в с. Царево на летен лагер-тренинг.
Участваха членове на организацията, доброволци и консултанти. По специално разработен план участниците работиха в
работни сесии всеки ден от лагера. Изготвени бяха два проекта, с които организацията ще кандидатства за финансиране.
Младежите подготвиха и четвърти броя на “Вестник БЕЗ име”, който ще бъде отпечатан до края на месец август. Всеки
един от консултантите се включи като водещ на работна група. С много разнообразни игри преминаха работните сесии.
След работа и плаж, всички се забавляваха в дискотеки. Лагерът беше много ползотворен и всички останаха с много
добри впечатления от него. Лагерниците се завърнаха на 6 август 2001 г. и от лагера бе изготвен доклад. /ПРИЛОЖЕНИЕ/
Явор Ганев, Тодор Костадинов и Снежана Русева – представители на ГД “Младежки Форум 2001” участваха в ІV
Балкански младежки бизнес форум, проведен от 23 до 28 Август 2001 г. в гр. Габрово. Целта на Форума беше да даде
възможност на младите хора да се себеизразят като носители на предприемаческия дух, да обсъдят проблемите, с които
се сблъскват при реализацията си в конкретната бизнес среда, да създадат своя схема за транс национално

сътрудничество по проблемите на младежкото предприемачество в региона. Те се запознаха с представители на другите
неправителствени организации, участващи във форума, и изградиха полезни контакти. Участниците се запознаха с
програми на Европейския съюз за младите хора.
На 7 и 8 септември 2001 г. членовете на “Младежки форум 2001” участваха в тренинг за работа в екип в почивна база
на “Балканфарма”- АД, местността “Пчелина”. Водещ на тренинга беше Нели Георгиева, консултант по организационно
развитие в Програма Демократична мрежа – София. Водещият представи на младежите много полезна теория за работа в
екип, която в последствие бе разиграна в три работни групи. Акцентът бе поставен върху изготвяне на планове за
действие. Създадени бяха три инициативни екипа за осъществяване на целите.
Интернет
Първата дейност в нашия проекта, която допринесе за постигане на целите му, е дискусията и работата с Интернет.
Интернет достъпът е от голямо значение за развитието на младите хора в днешното време на високо технологично
развитие на средствата за комуникация. Младежите свободно общуват с техните партньори от Сръбско Сараево, както и с
други младежки организации от България. Достъпът до Интернет дава възможност на всеки млад човек да получава
информация от всички области – образование, трудови ресурси и др. Дискусията в интернет дава възможност да се
разменят доброволно и свободно идеи между младите хора, да се изследва промяната в нагласите на младите хора при
активното им ангажиране в местните процеси. Работата в Интернет стимулира младите хора да се организират по
интереси. Това бе една от причините, поради която се увеличи броят на членовете на организацията. Интернет е начин за
привличане на интереса на младите хора в ерата на бързо развитие на електронните комуникации. Чрез Интернет
създадохме много контакти с други младежки организации от цял свят. Дискусия по проблемите на Балканите проведохме
с партньорите ни от Сръбско Сараево и с новите ни партньори от Ливно, Босна и Херцеговина. Това е една от основните
цели на проекта: обмен на свободни идеи и разбирателство между младежи от двете страни. Освен тях имахме дискусии и
с организации от Румъния, Community Arts – Berlin, Schuler Helfen Leben – Sarajevo и Dom Mladih – Livno.
Информация за спазване на сроковете:
− Срокът за закупуване на офис-техниката бе забавен, поради липса на подходящи компютърни конфигурации, които да
се поберат в предвидената сума по бюджета на проекта. До закупуването на двата компютъра, младежите от
организацията използваха техниката на Клуба на Българското сдружение за честни избори и граждански права –
Разград.
− Радиопредаванията се излъчваха всеки петък, т.е. повече от предвидените по проекта 6 /шест/ радиопредавания.
Общо по проекта бяха излъчени над 60 радиопредавания.
− Отпечатването на Европейската харта за участие на младите хора в живота на общините и регионите бе съчетана с
отпечатване на бюлетин по проекта. Бе направена поръчка в края на месец октомври за изготвяне на проект и
отпечатване на двете дипляни, но срока за отпечатване бе забавен с 20 дни от фирмата за печат – гр.Русе. По-късното
отпечатване на Европейската харта измести началото на кампанията за лобиране за ратифициране на Хартата пред
Общинския съвет, която стартира на 8 декември 2000г.
− Посещението на екип на проекта в Босна и Херцеговина бе предвидено за края на месец октомври, но покана от
нашите партньори се получи в края на месец ноември. Поради ангажираността на доброволците от организацията със
задължителните за приключване на първия учебен срок класни упражнения посещението се осъществи на 20.12.2000 г.
Това обстоятелство наложи и забавянето на заснемането на филм.
− Второто посещение в Босна и Херцеговина бе забавено поради проблеми в сръбската организация. Документалният
филм бе заснет през месец юли и се излъчи през месец септември.
− Семинарът за лидери на младежки организации и религиозни общности бе отменен за 15 и 16 декември 2000 г. поради
заетост на определените за водещи на работни групи. Началото на месец декември осъществихме други прояви, които не
бяха включени в проекта – 1, 8, 10, декември се проведоха под надслов “Ден на действието” и те наложиха изместването
на датата на провеждане на семинара “Младите хора, религията и Европейското бъдеще”.
− Забавено бе назначаването на младежки делегат към местните или регионални власти, тъй като учредяването на
Асоциация на младежките организации бе определено за началото на месец октомври 2001 г. Асоциацията трябваше да
определи младежкия представител, който да работи с Общински съвет – Разград. По-бавното създаване на Асоциацията
бе в резултат на вътрешни затруднения в другите младежки организации, които изявиха желание да участват.
− Ратифицирането на Европейската харта за участие на младите хора в живота на общините и регионите бе осъществено
преди предвидени срок. Това бе постигнато още през петия месец /януари 2001 г./ от реализацията на проекта вместо
през десетият, както бе планирано.
− Документалният филм бе подготвен през месец август 2001 г. след второто работно посещение в Босна и Херцеговина.
Той отрази срещите с младежки организации и изложбата “Hello Bosnia”.

Извършени дейности, които не са били включени в предложения план за осъществяване на проекта.
Списък на непредвидените постижения и ефекти от дейностите на НПО.

В началото на месец октомври 2000 г. Нелина Първанова, Силвена Бобева и Диана Денева участваха в международна
конференция “Младите хора и тяхното свободно време”, организиран от ИМКА – Пловдив в Пампорово, където подробно
запознаха участниците с работата на организацията. Сюзан Акифова, Илиян Чолев и Нора Бобчева участваха в семинар
на ИМКА - Габрово /24-26.11.2000 г./. Те представиха нашия проект за радиопредаване и swot-анализ на организацията,
както и популяризираха проект “Дайте шанс”.
На 23 януари 2001 г. участвахме в дискусия “Как младите хора виждат бъдещето на града” на младите хора с
любезната покана на г-н Венелин Узунов, кмет на града. Участваха представители на всички младежки организации,
които задаваха своите въпроси и даваха предложения към кмета и Добринка Монева - председател на Общинския съвет.
На работни срещи на 3,5,7,9,10 и 12.02.2001 г. бе обсъдена кампанията “Безопасно влюбени, здравословно интимни”.
Тя е инициатива на “Младежки форум 2001”, Градски ученически парламент, Градски младежки съвет, Български
Младежки Червен Кръст, ОУ “Васил Левски” и ХЕИ – Разград. Организирана бе група за изготвяне на вестник “Вестник Без
име” специално посветен на празника 14-ти февруари. Друг екип бе ангажиран да изработи знак на кампанията, който да
се носи от всички участници. Във всяко училище бяха поставени кутии за любовни послания. Съвместно с Български
Младежки Червен Кръст и ХЕИ организирахме разпространение на 2000 презерватива по училищата. Обявени бяха три
конкурса за учащите:
- “Най-дръзко, най-щуро, най-издухано послание от теб за мен”
- Пародия на творби на тема “Безопасно влюбени”
- Лично творчество “Не искам да те загубя, пламъче на надеждата...”
На пресконференция на 13.02.2001 г. бе представена кампанията “Безопасно влюбени, здравословно интимни.” На
медиите бе предоставен вестника, който предизвика голям интерес. Средствата за масова информация бяха призовани да
проведат анкета в своите медии с въпроса “Какво ми трябва за първия уикенд с гадже?”.
На 14-ти февруари 2001 г. бяха разпространени 1000 броя от “Вестник Без име” с 1000 презерватива. Група от
“Младежки форум 2001”, Градски Ученически Парламент и БМЧК поздравиха Областния управител Пейчо Георгиев, кмета
Венелин Узунов и началник на ИО на МОН Мануел Василев с празника, подариха им вестник и знак на кампанията. Във 10
училища бяха поставени кутии и постери за любовни послания. След празника те бяха събрани и обработени. Отличена
беше ученичка от Техникума по икономика за най-оригинално любовно послание. Наградата беше вечеря за двама в
базата на областната администрация в местността “Пчелина”. Инициирана бе анкета “Какво ми трябва за първия уикенд с
гадже?”. Резултатите бяха обобщени.
Вечерта на 14-ти февруари 2001 г. бе проведена среща с децата от Дома за деца, лишени от родителски грижи
“Лудогорие” – град Исперих. Заедно с тях те посетиха прожекция на филм. По-късно децата участваха в организираното
от ОУ “В. Левски” ток-шоу с участието на сексолог, учители, гости и ученици.След шоуто всички се включиха в любовно
парти “Лудост ли е любовта” с много игри, с участието на две разградски рок-групи и дисководещ.
На 7 март 2001 г. наши представители участваха в кръгла маса в Разград, водена от Евгени Дайнов, организирана от
Център за социални практики. Темата на кръглата маса ”Гражданските организации в началото на века”.
Във връзка с обява на Отдела за Социално развитие към ООН изпратихме позициите на “Младежки форум 2001”
относно изготвянето на Младежка харта. В средата на месец март 2001 г. получихме покана за участие във Форум през
месец април 2001 г. на екип от нашата организация. Избрани бяха четирима представители, които ще представляват
“Младежки форум 2001”. В началото на април 2001 г. Александър Гатев, Суна Данаджъ, Стоян Коев и Нора Бобчева
участваха в Младежки форум, организиран от Отдела за социално развитие към ООН на Витоша край София. Там те
изработиха Младежка харта и се срещнаха с президента на Републиката Петър Стоянов. Младежите връчиха на
Президента Младежката харта, която бе изготвена по време на тридневното съвместно пребиваване.
На 17 април 2001 г. се проведе Общо събрание на организацията. Приет бе нов устав, избрани бяха нови Управителен
и Контролен съвет.
На 16 април 2001 г. “Младежки форум 2001” организира благотворителен Великденски празник с участието на Коцето
Калки и театър “ПАМ”. Балът бе под патронажа на г-н Пейчо Георгиев, областен управител на област Разград. Раздадени
бяха 2001 шоколадови яйца, като срещу тях гостите на празника събраха подаръци: дрехи, книжки и играчки, които бяха
предоставени на домовете “Майка и дете” – Разград, Дом за сираци – с. Осенец и Дом “Лудогорие “Исперих”. Коцето
Калки даде интервю за радиопредаването “Един час по никое време”.
На 21.04.2001 г. “Младежки форум 2001” осъществи среща с Любен Дилов-син. Целта на срещата бе да се окаже
подкрепа на младежките инициативи от изявени хора в обществения живот. Г-н Дилов запозна младежите с
нестандартните начини да се привлича вниманието на управляващите върху проблемите на младите. Той им предложи да
съдейства за други срещи с известни личности, като Мартин Карбовски и Иван Кулеков – журналисти от националните
медии. Любен Дилов бе изненадан, че в малък град като Разград има млади хора, които се занимават с обществена
дейност. Той каза, че така има шанс да бъдат чути, докато в София подобни инициативи, като проекта “Дайте шанс!” ще
останат извън общественото внимание.
На 20-22 април 2001 г. Пламена Александрова и Деян Томов участваха в обучителен семинар на ИМКА – Габрово.
Семинарът се проведе в местността “Узана”. Водещи бяха Антоанета Янкабакова и Нели Георгиева. Участваха
представители на 12 организации от страната. Основни теми бяха работа в екип и работа с доброволци. Обсъдени бяха
въпроси за разрешаване на конфликтни ситуации, за вземане на решения и организиране на работни срещи. Направени

бяха реални работни срещи за съвместна работа по проекти, свързващи различни организации. Отправено бе
предложение на нашата организация за участие в проекта “От мен за мен”, който е стартирал в градовете Габрово,
Пловдив, София и Бухово.
На 29 април 2001 г. вечерта “Младежки форум 2001” празнува 3 години от създаването си. За рождения ден бе
организиран коктейл в ресторант “Разград”, на който бяха поканени приятели на организацията. Гости бяха музикантите
от група “Мастило” и две разградски музикални групи.
На 4 май 2001 г. двама представители на “Младежки форум 2001” участваха в семинар на тема “Стимулиране на
гражданското участие в процеса на вземане на решения”, организиран от Фондация “Екип 5” – Център за изследване на
етноси, култура, икономика и политика. Разгледано беше изложение на законовата база, уреждаща използването на
пряка демокрация у нас, институцията “омбудсман” и практиките в България.
На 25 май 2001 г. организирахме целодневен поход до близка местност на Разград с много игри за отбелязване на
Деня на славянската писменост.
На 29 май 2001 г. участвахме в представяне на програма “Фар Аксес” за подпомагане прилагането на европейското
законодателство в области, в които държавните инициативи липсват или са недостатъчни; да насърчи участието на
маргинализирани групи в процесите на трансформация.
На 31 май 2001 г. участвахме в празничен концерт по случай 1 юни – Деня на детето, организиран от Дома за
отглеждане на деца, лишени от родителски грижи “Лудогорие” в
гр. Исперих. На нашите приятели и партньори
подарихме касетофон.
През месец юни 2001 г. след спечелен конкурс двама представители на “Младежки форум 2001” участваха в семинар
“Between the lines”, продължил от 1 до 10 юни 2001 г. във Владая, София. Семинарът е четвърти от петте регионални
семинара в балкански държави. Организатори бяха Community Arts – Berlin и Schuler Helfen Leben – Sarajevo. От 19 до 26
Август 2001 г. Сюзан продължи участието си в последващия семинар, който се проведе в Сараево, Босна и Херцеговина.
На 6, 8, 12 и 14 юни 2001 г. осъществихме четири работни срещи с “Младежки форум 2001” за подготовка на
Хепънинг “Ти избираш”, част от националния проект на БСЧИГП и кампанията “Излез и гласувай”. Бяха поканени всички
водещи политически сили от Разград. На 15 юни 2001 г. в дискотека “Елиън” в х-л “Разград” се проведе Хепънинг “Ти
избираш”. Той бе организиран от БСЧИГП – Клуб Разград, съвместно с “Младежки форум 2001”. Младежите представиха
специална програма с много игри с въпроси, свързани с предстоящите избори и награди от нашите спонсори “Загорка”. В
шоуто участваха рок-група “Форте” и “Кет балет”. След програмата младите хора се забавляваха с DJ Джуниър.
През изминалият период от една година нашата организация разработи и кандидатства със следните
проекти:
•

Кандидатствахме с проект “Социална адаптация и ресоциализация на млади правонарушители”, който бе одобрен
и финансиран от Canada Fund for Local Initiatives.

•

Регионалният екологичен център за Централна и Източна Европа ни информира, че нашият проект “Гражданска
група за екологични инициативи” е финансиран.

•

Кандидатствахме с проект за изготвяне на вестник в ИМКА –Габрово. Проектът бе одобрен и финансиран и
вестникът бе отпечатан през месец май.

•

Бе одобрен за финансиране през месец август 2001 г. (Schuler Helfen Leben) идеен проект за създаване на
платформа за младежки спортове - скейборд и ролери - по програмата “Between the lines”.

•

Кандидатствахме с проект “Аз ще гласувам за първи път” пред Клуб “Отворено общество” – Русе.

•

Идеен проект за проект за обмен на младежки лидери от България и Босна

Описание на постигнатите резултати:
С работните посещения в Сръбско Сараево се даде старт на едно добро сътрудничество между доброволци от двете
организации в България и Босна и Херцеговина, което бе основна цел на проекта. Младите хора получиха преки
впечатления от живота в тази страна и се запознаха с етническата картина в района на Сараево. В чест на групата ни при
първото посещение през декември 2000 г. бе организиран купон. Негово Превъзходителство Георги Юруков – Посланик
на България в Босна и Херцеговина прие групата от “Младежки форум 2001”. На 18.07.2001 г. Деница Цонева, Деян
Томов, Нора Бобчева и Стоян Коев с ръководител на групата Георги Милков заминаха на второ работно посещение в
Босна и Херцеговина, като се срещнаха с младежки организации от град Ливно.
По време на посещението групата засне документален филм, който по-късно бе разширен с представяния на всеки
един от четиримата млади хора от България.
Този филм бе излъчен на 3 септември 2001 г. по местните кабелни телевизии “Евроком - Разград” и “Ден – Разград” и
бе посрещнат с голям интерес от местната общественост. Филмът бе повторно излъчен по “Евроком - Разград”. В местният
вестник “Екип 7” публикувахме обява за излъчването на филма за да може да бъде гледан от повече хора. В момента в

Разград “Младежки форум 2001” е единствената организация от млади хора, която се занимава с обществена дейност и се
интересува от международните отношения на Балканите. Стремим се да даваме добър пример на връстниците ни и на помладото поколение, което един ден ще заеме нашето място в тази организация. В “Младежки форум 2001” има традиция
на приемственост - след като членовете навършат пълнолетие и заминат да учат в други градове постепенно в
организацията постъпват нови по-млади членове, които са обучавани по време на работата по проектите и могат сами да
започнат работа с помощ от консултантите.
Основен акцент, заложен в целите на проекта, бе разискване между млади хора на проблемите в етническите райони
на страната, какъвто е Разградски регион. Семинарът “Младите хора, религията и Европейското бъдеще” имаше основна
цел да обърне внимание за подобряване на положението на малцинствените групи и на младите хора в райони със смесен
етнически състав. По време на работа в трите работни групи бяха разработени ефективни техники за включване на
младежите от малцинствата в демократичния процес, разработени бяха механизми за участие на младите хора от
малцинствата в местната власт, включване на малцинствата в общото социално развитие чрез организиране на
информационни и образователни програми за толерантност и разбирателство в учебно-образователните институции,
други институции и медиите.
Създадените контакти дадоха своите резултати: двама представители на “Младежки форум 2001” бяха поканени да
участват в концерт на младежки организации в Силистра. Близки партньори ни станаха и ИМКА – Габрово, които
участваха много активно при провеждане на Кръглата маса “Младежки измерения” през месец април 2001 г. Там бе
постигнато съгласие за съвместна работа на младежите, които участваха в инициативата.
Партньорството на “Младежки форум 2001”, Градски Младежки Съвет и Градски Младежки Парламент – Разград,
укрепи взаимното доверие и подпомогна организационното укрепване на движението. Много от членовете на другите две
организации станаха доброволци на “Младежки форум 2001”. Обединението между млади хора зад обществени
инициативи може да бъде само с положителен ефект. Общата работа прави добро впечатление на обществеността и
печели симпатии и партньори сред нея.
Семинарът “Младежки инициативи”, който се проведе на 21.07.2001 г. в местността “Пчелина”, бе резултат от
поредицата срещи-лобиране за създаване на асоциация на младежките организации. Участваха представители на
Младежки Съюз на демократичните сили, Социалдемократическо младежко сдружение, Земеделски Младежки съюз, ГД
“Младежки форум 2001”, ГД ”Младежки перспективи” – Шумен и ИМКА – Разград. Присъстваха и представители на ТОП
ТВ, и “Дарик” Радио. Основните задачи бяха: Анализ на основните проблеми на младежките организации; Запознаване с
Европейската харта за участието на младите хора в живота на общината и региона; Институционализиране на длъжността
“младежки делегат” в местните власти, която да се заема от млад човек, назначен по предложение на асоциацията;
Създаване и задълбочаване на контакти и обмен на информация; Приятно и полезно прекарване на времето. Работата на
семинара беше естествено продължение на приетата декларация на кръгла маса “Младежки измерения”, част от
конференцията “Възможности за участие на младите хора в обществения живот” / 28-29 април 2001г./. Основен документ,
чиито принципи са основа за създаване и дейност на младежка асоциация е Европейската харта за участие на младите
хора в живота на общината и региона, приета от XXXVIII Народно събрание на Република България на 29 юли 1999г. и
обнародвана в ДВ, бр.70 от 6 август 1999 г. Идеята на семинара бе да се създаде младежка асоциация, която да обедини
усилията на различни младежки организации и чрез излъчен от тях “младежки делегат” да бъде представена в
структурите на общинските и регионални органи. “Младежкият делегат” ще съблюдава целенасоченото провеждане на
политиката по отношение на младежта и ще координира решенията, засягащи младите хора. Семинарът “Младежки
инициативи” постигна своите цели и задачи. Беше направена сериозна обществена заявка за създаването на младежка
асоциация в Разград. Съществува нагласа за обединение на младежките организации и активиране на младите хора в
региона за участие в обществения живот.
Участвайки в подготовката на общата уебстраница всеки може да реализира собствените си идеи. Така по интересен и
нестандартен начин младите хора се ангажират да участват в организацията и да бъдат полезни. Създаването на обща
уебстраница съвместно с IDIS гарантира взаимното доверие между двете организации и признаване на ценностите и
целите на другите. Интернет е мост към изграждане на трайна връзка между двете организации, по който размяната на
идеи и сътрудничеството протичат напълно свободно.
Идеята за провеждане на пресконференции по проекта е породена от усилията ни повече граждани от България да
научат за дейността на двете младежки организации, проблемите на младите хора и възможностите за сътрудничество.
Наши партньори са вестник “Екип 7”, ТОП телевизия, “Евроком” и радио “Оберон”, по-късно преименувано на радио “106
FM”. Те представят проекта по интересен и разбираем за обществото начин. Младите хора по принцип нямат достъп до
публичната сфера чрез средствата за масова информация и този екип от журналисти работи за създаването й.
Публикациите от досегашните дейности показват позитивната нагласа на местните средства за масова информация, които
се явяват посредник между местната власт и младите хора, като осигуряват обмяна на информация между тях. За
популяризирането и информирането на обществото за проекта най-голяма роля играе радиопредаването “Един час по
никое време”, което се осъществява близо две години. От началото на проекта започна рекламна кампания на проект
“Дайте шанс!” и на донорските организации във всяко едно предаване. Представени бяха и нашите партньори от Сръбско
Сараево и град Ливно.
По време на радиопредаването се излъчва рекламния радиоклип по проекта “Дайте шанс”. Вариант на клипа се
излъчваше ежедневно по Радио “Оберон”, по-късно преименувано в радио “106 FM”, по специално изготвена схема. Целта
на постоянното ефирно присъствие на организацията, името на проекта и на донорските организации е да се информират
обществото, институциите и ключовите фигури за инициативата на младите хора от Разград. Това бе постигнато през
месеците на реализация на проекта. Гарантиран успех бе и приемането на Европейската харта за участие на младите хора
в живота на общината и региона. Лобирането за ратифицирането на Хартата стартира на 08.12.2000 г. с връчването на
Обръщението на Сдружение “Младежки форум 2001” и Градски Младежки Парламент на г-н Венелин Узунов – кмет на
община Разград и г-жа Добринка Монева – председател на Общинския съвет в Разград. Вниманието на ключовите фигури
бе насочено към отношението и участието на младите хора в местното самоуправление. Областния управител изпрати
открито писмо до всички общински съвети от региона за ратифициране на Европейската харта. На всяка следваща проява
се разпространяваше обръщението на двете организации към представителите на общинската администрация в Разград.

Осъществихме повече от 5 срещи с лидери на младежки организации за създаване на Асоциация на младежките
организации в Разград, която да дава насоки на местната младежка политика. Важно събитие бе проведения на
21.07.2001 г. семинар “Младежки инициативи” в хотелски комплекс “Пчелина”, където бе постигнато съгласие между
“Младежки форум 2001”, “Младежки перспективи” – Шумен, Земеделски младежки съюз, Социалдемократическо младежко
сдружение и Младежко християнско дружество ИМКА – Разград. Готовност да се присъединят в учредяването на
асоциацията изразиха и Градски ученически парламент, Градски младежки съвет и Младежки съюз на демократичните
сили. По-късно в процеса се включиха и Младежки съюз на Демократическата партия, Клуб на приятелите на УНИЦЕФ Разград, Младежка асоциация за регионално развитие, Евролява младежка асоциация, Младежко движение за права и
свободи. Подготвихме проект за документи за учредяване и регистрация на Асоциацията на младежките организации в
Разград. Явор Ганев, член на Управителния съвет на “Младежки Форум 2001” беше единодушно избран за координатор на
процеса. Учредителното събрание на Асоциацията на младежките организации в Разград е насрочено за 3 октомври 2001
г.
За популяризиране на организацията и нашата работа имахме нужда от рекламен материал, който да
разпространяваме на мероприятията си. Решихме той да бъде под форма на дипляна /папка/ с интересен дизайн, в която
да приложим брошура с Европейската харта за участие на младите хора в живота на общините и регионите. Този тип
реклама допринесе за привличане вниманието на обществото и на други млади хора към инициативите на двете
партниращи организации в България и Босна и Херцеговина. На страниците на дипляната представихме най-важните
моменти на проект “Дайте шанс”, дейността на “Младежки форум 2001”, представяне на IDIS и кратко представяне на
Национална Асоциация Дебати. Дипляната дава пълна представа за това кой реализира проекта, какъв е проектът и кой
го финансира. Папките са отпечатани в 800 броя и до месец септември бяха разпространени над 700 броя. В бъдеще ще
продължим да предоставяме на наши нови партньори и заинтересовани организации нашето чудесно издание.
Подредихме фото-изложба “Hello Bosnia”. Победителят в нея Деян Томов бе включен като израз на добра воля в
екипа, който посети втори път Босна и Херцеговина. Фотоизложбата ще остане в офиса до края на годината за да получи
по-голяма публичност. Тя бе включена в документалния филм “Hello Bosnia”/ПРИЛОЖЕНИЕ/. С личните си произведения
младите хора от Разград изпращат своя поздрав към връстниците си от Босна и Херцеговина.
Голям успех за нашият проект бе постигнат с осъществения лагер-тренинг в курорта Царево. В продължение на 10
дни младите хора наред със забавленията работиха усърдно по два часа всеки ден на специално подготвени работни
сесии. Всяка работна група имаше водещи, част от които консултанти на организацията, и работата се движеше по план.
Като резултат на лагера може да се приемат двата готови проекта и издаденият четвърти брой на “Вестник Без име”.
Трудности при осъществяване на проекта:
Поради късното отпътуване на групата в Босна и Херцеговина, по независещи от нас причини, се отложи
телевизионното предаване, чийто замисъл е да отрази впечатленията от работното посещение в Сръбско Сараево.
Изготвянето на визите на екипа, който пътува за Босна и Херцеговина, бе забавено поради сложната административна
процедура.
Фотоизложбата “Hello Bosnia” бе подредена през месец юли 2001 г., когато бяха събрани чудесните фото-колажи и
рисунки на участниците.
Голяма част от доброволците на организацията са ученици и понякога имаме трудности с организирането на срещи,
тъй като те учат в две различни смени. Обикновено работните срещи се провеждат след 18 часа, което е след края на
работното време на екипа на проекта.
Част от доброволците на организацията са студенти в други градове и отсъстват през работните дни от Разград. През
Коледните и Новогодишните празници те се включиха в организиране на Кампанията “Заедно – с нови приятели, с ново
самочувствие в Новия век”. След приключване на изпитните им сесии студентите се включиха и в летните инициативи.
Как е отразена помощта на асоциацията:
Имената на трите донорските организации са включени в дипляната и в Европейската харта за участие на младите
хора в живота на общините и регионите.
В рекламния радиоклип се отбелязва, че проект “Дайте шанс” е финансиран от Национална Асоциация Дебати Пловдив, Институт “Отворено общество” – Ню Йорк и Фондация “Отворено общество” – София. Във всяко радиопредаване
се споменават имената на трите донорски организации.
В субтитрите към документалният филм “На гости на приятели” е отбелязано, че проектът “Дайте Шанс” е финансиран
от Национална Асоциация Дебати - Пловдив, Институт “Отворено общество” – Ню Йорк и Фондация “Отворено общество” –
София.
По време на семинара “Младите хора, религията и Европейското бъдеще” на всички рекламни постери фигураха
имената на трите организации, които финансират проекта. Те са включени и в поканите, които изпратихме до
участниците.
Устойчивост:
Паралелно с изпълнението на проекта организацията работи и по разработката на други проекти. До момента на
приключване на “Дайте шанс” бяха спечелени три проекта – “Социална адаптация и ресоциализация на млади
правонарушители”, “Гражданска група за екологични инициативи” и “Вестник БЕЗ име”. Сключихме и договор за

финансиране на проект за изграждане на рампа за скейтборд и ролери с графити. За останалите очакваме резултати от
класиранията. Надяваме се до края на годината да има поне още два одобрени проекта, по които да работим. Стратегията
за разработване на успешни проекти е основен показател за устойчивост при неправителствени организации.
Друг показател за това, че след приключване на проекта организацията ще може да продължи с не по-малък успех да
работи е обучението на членовете на международни семинари и тренинги. Двама от нашите доброволци участваха в
такива: Силвия Герчева посети двуседмичен езиков курс в Оксфорд, Англия, а Сюзан Акифова участва през август в
обучение в Сараево. През целият период на реализация на проекта всички младежи бяха обучавани на тренингите, които
организирахме. Някои от тях се включиха в тренинги на нашите партньори ИМКА – Габрово по тяхна покана. Младите
хора се научиха да изготвят проекти – на лагера-тренинг в Царево бяха изготвени два.
Постигнати бяха по-голяма прозрачност и публичност на взаимоотношенията ни с местните власти. Общинският съвет
прие по наше предложение принципите на Европейската харта за участие на младите хора в живота на общините и
регионите. От тук нататък ние имаме място сред местните управници. В началото на месец октомври 2001 г. по наша
инициатива след поредица срещи за лобиране се създаде Асоциация на младежките организации. От нейно име ще се
излъчи “младежки делегат”, който ще отстоява интересите на младите в Разград. Това е успех, който заслужено сме
извоювали през тази година.
Постигна се по-добро взаимодействие между младите хора, ГД “Младежки форум 2001” и средствата за масова
информация. Във всяка медия има журналист, който отразява наши инициативи.
Инициираната дискусия в Интернет на младите хора от Босна и Херцеговина и от България ще бъде продължена и
след края на проекта. Създадени са нови контакти с други младежки организации от Босна и Херцеговина, което ще
разшири обхвата на дискусията.
Напредък по отношение на институционалното укрепване, организационното развитие, управленческото
развитие и поддръжка на НПО:
В работата по проекта се включиха много активни граждани, повиши се обществения интерес към дейностите на
организацията. В началото проекта стартира с участието на 12 доброволеца на организацията, а в края на проекта те са
вече 35. Офиса, който ползваме съвместно с БСЧИГП – Клуб Разград е с офис оборудване, като по проекта са закупени
два компютъра и принтер. Имаме 24-часов достъп до Интернет. Доброволците на организацията участваха в обучителни
тренинги и семинари, което допринесе за организационното и управленческо развитие на “Младежки форум 2001”.
Младежката секция на организацията се ръководи от петчленен Младежки съвет, който има председател, заместникпредседатели и секретар. Младежкият съвет взема решения с помощта на Съвета на консултантите. Той подпомага
работата на Младежкия съвет и участва при гласуване на решенията. Консултантите участват в различните работни групи
с младите хора и ръководят екипите и извършването на дейностите.
На 13 август 2001 г. след проведеното Общо събрание бе избран нов Съвет на Консултантите в състав: Десислава
Маркова – журналист в “Евроком Разград”, Вергиния Мичева – съдия в Окръжен съд, Калина Стоянова - икономист,
Недялка Калинова – обществен възпитател, Пламена Александрова - психолог, Диана Славова – рекламен мениджър,
Снежана Русева - учител, Марин Петров, Деница Дилова-Маркова - сътрудник.
Неосъществени дейности:
•

Уеб-страницата не е преведена на сърбо-хърватски.

•

В края на месец Август 2001 г. радио “106 FM” прекрати своята дейност, поради което радиопредаването “Един
час по никое време” не успя да излъчва своите предавания.

•

До края на месец септември не успяхме да регистрираме в съда Асоциацията на младежките организации в
Разград. Определихме дата на регистрация 3 октомври. Постигнато е съгласие за учредяването на АМО, но трябва
да бъдат уредени някои подробности около регистрацията.

Контакти и партньорства, установени по време на проекта - с други НПО, представители на местното
управление, бизнес сектора и медиите
Активно си партнираме с Центърa на неправителствените организации в Разград и БСЧИГП – Клуб Разград.
Съвместно с ИМКА – Разград организирахме Конференция за младежки лидери и граждански организации в края на
април в местността “Пчелина”.
Нашите симпатизанти от Шумен предприеха стъпки по създаването на клуб на “Младежки форум 2001” в град Шумен.
В последствие регистрираха и своя неправителствена младежка организация “Младежки перспективи”. Те участваха и в
кръглата маса, организирана от нас в рамките на Конференцията за младежки лидери и граждански организации в края
на април 2001г. Участваха и други наши партньори – представители на Градски Ученически Парламент от Русе.
Дейности, които сме извършвали с други организации: информационните кампании “Моят глас за нашето бъдеще” и
“Безопасно влюбени. Здравословно интимни” проведохме съвместно с Градски Ученически Парламент и Градски Младежки
Съвет. Някои от техните членове станаха доброволци на ГД “Младежки форум 2001”.

Една от стъпките, които предприехме за привличане на обществеността за участие в осъществяването на проекта бе
информационната кампания “Моят глас за нашето бъдеще”, проведена в два етапа. Информационната кампания
информира гражданите относно реализацията на проекта и неговите цели и дейности.
Двама от консултантите на “Младежки форум 2001” Диана Славова и Десислава Маркова са представители на Радио
“106 FM” /наследник на радио “Оберон”/, ТОП ТВ и Кабелна телевизия “Евроком” – Разград. Те отразяват всички наши
инициативи в медиите.

